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Аб' ёмы бу дуць 
сур' ёз ныя

Пер шым у ка лек тыў най раз мо ве з кі раў-
ні ка мі ак цы я нер на га та ва рыст ва сло ва ўзяў 
стар шы ня на зі раль на га са ве та «Пінс квод бу-
да», на чаль нік вы твор ча-тэх ніч на га ад дзе ла 
Ва сіль ЗУБ КО:

— Пад час на вед ван ня Па лес ся Прэ зі дэн-
там Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд рам Лу ка-
шэн кам у кра са ві ку гэ та га го да бы ла па стаў-
ле на за да ча пры вес ці ў па ра дак усе асу ша-
ныя ра ней ме лі я ра ва ныя зем лі ў тэр мін да 
2015 го да. Ка лі не па мы ля ю ся, раз мо ва ідзе 
пра 500 ты сяч гек та раў. Ха ця за цвер джа ная 
ра ней пра гра ма пра ду гледж ва ла кры ху ін шы 
тэр мін — пяць га доў. (Гэ тыя ра бо ты вя лі ся і 
вя дуц ца на мі за раз, іх тэм пам у 2011-м і па-
чат ку 2012 го да пе ра шка джа ла эка на міч ная 
не ста біль насць, але хо чац ца спа дзя вац ца, 
што яна за ста ла ся ў мі ну лым.)

У та кім вы пад ку нам са праў ды трэ ба 
бу дзе вы ка наць ве лі зар ныя аб' ёмы. За-
раз за каз чык — а асноў ным на шым за каз-
чы кам з'яў ля ец ца дзяр жаў нае вы твор чае 
аб' яд нан не па бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі 
ме лі я ра цый ных і во да гас па дар чых сіс тэм 
«Бел ме лі я вад гас» — ка рэк ці руе пра гра му 
з «рас клад кай» па га дах. Тыя аб' ёмы, якія 
бы лі ра ней за пла на ва ны на 2013-2015 га ды, 
мо гуць вы рас ці ў два, а то і ў два з па ло вай 
ра зы. Да дат ко ва спат рэ біц ца тэх ні ка — да-
вя дзец ца шу каць срод кі для яе на быц ця. 
Спат рэ бяц ца так са ма но выя лю дзі — а з 
кад ра мі ой як не прос та! Знай сці доб ра га 
ма шы ніс та эк ска ва та ра, які б каў шом здо леў 
за крыць па чак ад за па лак, і гра мат на га ма-
шы ніс та буль до зе ра праб ле ма тыч на.

Пас ля раз ва лу СССР мно гія ме лі я ра ва-
ныя зем лі, вы твор чыя па мяш кан ні на са мой 
спра ве прый шлі ў да во лі не пры гляд ны стан. 
Пе ры яд та кой без гас па дар час ці пра цяг ваў ся 
га доў 10-15, і за раз мы па сту по ва на во дзім 
па ра дак на зям лі. Па ра лель на вы кон ва ем 
ра бо ты па да лу чэн ні ў сель ска гас па дар чы 
аба рот і тых зем ляў, якія ра ней не вы ка-
рыс тоў ва лі ся, але ма юць вы со кі па тэн цы ял 
урад лі вас ці. У пры ват нас ці, вы кон ва ем та кі 
комп лекс ра бот у СВК «Фя дор скі» ў Сто лін-
скім ра ё не.

І ад на ча со ва, па ра лель на з пра гра май 
рэ кан струк цыі і ад наў лен ня зем ляў, вы кон-
ва ем ме ра пры ем ствы па аба ро не на се ле ных 
пунк таў і сель гас угод дзяў ад па вод ка вай па-
гро зы. Іс нуе та кая спе цы яль ная дзяр жаў ная 
пра гра ма, і нам на ле жыць вя ду чая ро ля ў 
яе ажыц цяў лен ні. Год 1979-ы па ка заў, што 
па гро за рэ аль ная і лепш ад яе пе ра сце раг-
чы ся, чым по тым лі чыць міль ярд ныя стра ты. 
Пра цу ем у па вод ка не бяс печ ных ра ё нах Па-
лес ся. Ся род най больш скла да ных і знач-
ных — комп лекс збу да ван няў, уз ве дзе ных 
у Да выд-Га рад ку. У аб ход яго пра кла дзе на 
на ват но вае рус ла на ра віс тай ра кі Га рынь, 
ага ро жа нае ас фаль та ва ны мі дам ба мі з но-
вым мас та вым пе ра хо дам.

Па трэб на мець на ўва зе, што на Па лес сі 
шмат зя мель, якія бы лі асу ша ны з да па мо гай 
за кры та га дрэ на жу. Ра ней для гэ та га вы-
ка рыс тоў ва лі ся ке ра міч ныя труб кі, паз ней 
— по лі эты ле на выя гаф ры ра ва ныя тру бы, 
плюс уз во дзі ла ся ад па вед ная інф ра струк-
ту ра. І кож ны гек тар та кой сіс тэ мы каш туе 
знач на да ра жэй, чым ад кры тая асу шаль-
ная сет ка. Та му час цей вы ка рыс тоў ва ец ца 
ад кры тая сет ка. Але ж па бу да ва ную не ка лі 

«Ме лі я ра ва ны гек тар —«Ме лі я ра ва ны гек тар —  
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Твор чая бры га да «Звяз ды» па бы ва ла ў ААТ «Пінс квод буд»,  
якое сё ле та ад зна чы ла сваё 40-год дзе

Штры хі да бія гра фіі ка лек ты ву
Ак цы я нер нае та ва рыст ва «Пінс квод буд» па пра ве з'яў ля ец ца пра ва пе ра ем ні кам 

зна ка мі та га «Га лоў па лес се вод бу да» і спе цы я лі за ва на га трэс та «Пінс квод буд ме ха ні за-
цыя», ство ра на га ў сту дзе ні 1972 го да з-за рэз ка га ўзра стан ня на бе ла рус кім Па лес сі 
аб' ёмаў ме лі я ра цый ных ра бот. Ужо ў на шы ча сы трэст двой чы быў пе рай ме на ва ны, а 
за тым ак цы я на ва ны.

Вось агуль ны вы нік яго ра бо ты ў пе ры яд най больш ак тыў най дзей нас ці, якая пра цяг-
ва ла ся да 1990 го да (ка лі спы ні ла ся фі нан са ван не ме лі я ра цыі з са юз на га бюд жэ ту):

— уве дзе на ў экс плу а та цыю больш за 300 ты сяч гек та раў асу ша ных і 35 ты сяч гек-
та раў ара шаль ных зем ляў;

— па бу да ва на 5 ты сяч раз на стай ных гід ра тэх ні чых збу да ван няў (на сос ных стан цый, 
мас тоў, шлю заў, рэ гу ля та раў, сот ні кі ла мет раў да рог, дам баў, пла цін, ва да схо ві шча; 
агуль ны аб' ём — ка ля 200 міль ё наў ку біч ных мет раў ва ды);

— па бу да ва на ўлас ны мі сі ла мі 109 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля — а гэ та ка ля 
3 ты сяч ква тэр.

За да сяг нен не вы со кіх па каз чы каў у ра бо це трэст не ад на ра зо ва за ах воч ваў ся на 
ўсе са юз ным уз роў ні.

Ся род аб' ек таў, які мі га на рыц ца ка лек тыў, во да гас па дар чы комп лекс «Лок ты шы» — 
най больш пра ца ём кі ў па раў на нні з ін шы мі. Бу даў ніц тва вя ло ся на пра ця гу ся мі га доў. 
У вы ні ку бы ло ство ра на буй ное ва да схо ві шча, дзя сят кі ты сяч гек та раў у ва да збо ры ра кі 
Лань атры ма лі га ран та ва ную кры ні цу увіль гат нен ня, а су мар ная пло шча ры ба вод чых 
са жа лак скла ла дзве з па ло вай ты ся чы гек та раў.

Пра ца ка лек ты ву за бяс пе чы ла з'яў лен не на кар це Па лес ся буй ных ме лі я ра ва ных сіс-
тэм для но вых саў га саў — «Па ра хон скі», «Ма ла дзель чы цы», «24 з'езд КПСС» у Пін скім, 
«Ад ра джэн не», «Ясе не ва» ў Ган ца віц кім, імя Ле ні на, «25 з'езд КПСС» у Лу ні нец кім, імя 
Па ліў кі ў Іва наў скім, «Пе ра мо га» ў Іва цэ віц кім, «Вост раў» у Ля ха віц кім ра ё нах.

Не каль кі га доў вя ло ся бу даў ніц тва во да гас па дар ча га комп лек су, які скла да ец ца з 
ва да схо ві шча «Па гост» і рыб хо за «Па лес се». Упер шы ню ў сва ёй прак ты цы ме лі я ра-
та рам да вя ло ся за бяс пе чыць пе ра ся лен не лю дзей: з зо ны за тап лен ня бы ла вы се ле на 
цэ лая вёс ка Груш ка.

Да рэ чы, на «Па гос це» быў па кла дзе ны па ча так пе ра хо ду на больш эфек тыў ныя зем-
ля ныя пла ці ны так зва на га рас пла ста на га про фі лю, за мест вуз ка про філь най.

На ва тар скі па ды ход да спра вы да зво ліў па лес кім ме лі я ра та рам вы пра ба ваць і ўка ра-
ніць у вы твор часць шмат лі кія но выя тэх на ло гіі і пра грэ сіў нае на той час аб ста ля ван не: 
тран шэй ныя ро тар ныя эк ска ва та ры бес пе ра пын на га дзе ян ня, па груж ныя кап суль ныя 
пом пы, што да зво лі ла вы клю чыць бу даў ніц тва пад зем ных час так асуш валь ных пом па-
вых стан цый, пласт ма са вы дрэ наж з пры мя нен нем бес тран шэй ных дрэ на ук лад чы каў і 
ла зер ных па ка заль ні каў пра ект на га ўхі лу і гэ так да лей.

Трэст зай маў ся не толь кі ме лі я ра цый ны мі ра бо та мі, але і вёў бу даў ніц тва ас фаль-
та ва ных да рог па між на се ле ны мі пунк та мі — дзей ні ча ла 6 ас фаль та бе тон ных за во даў. 
А так са ма пры маў удзел у лік ві да цыі на ступ стваў ава рыі на Чар но быль скай АЭС — бу-
да ваў жы лыя па сёл кі ў кал га сах Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цей. Пра клад ваў сет кі 
во да пра во да і ка на лі за цыі, ажыц цяў ляў рэ кан струк цыю за во да ва Укра і не.

ПЕ РА ДА ВЫЯ ФІ ЛІ ЯЛЫ ААТ «Пінс квод буд»
ПМК-58 — в. Пін ка ві чы (Пін скі ра ён)
ЦРМ — в. Пін ка ві чы (Пін скі ра ён)

ЛЕП ШЫЯ РА БОТ НІ КІ ААТ «Пінс квод буд»
ШПА КОЎ СКАЯ Жан на Фран цаў на, 
га лоў ны эка на міст ак цы я нер на га та ва рыст ва.
КРАЎ ЧУК Мі ка лай Іва на віч, на мес нік на чаль ні ка ПМК-58.
СЛУШ НІК Мі ка лай Іва на віч, пра раб ПМК-59.
СА УЦІН Анд рэй Аляк се е віч, 
сле сар па ра мон це па ліў най апа ра ту ры ПМК-60.
МІ ХО ВІЧ Іван Сця па на віч, га лоў ны ме ха нік ПМК-61.
БА ЛА ШОЎ Юрый Аляк санд ра віч, 
ма шы ніст буль до зе ра 5 раз ра ду ПМК-62.
КА ЗЫ КА ЛЕ ВІЧ Ан тон Ада ма віч, ва дзі цель ЦРМ.

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Пінс квад буд» Ле а нід КА РОЛЬ, 
га лоў ны ін жы нер Аляк сандр КУЗЬ МІЧ, на мес нік па ме ха ні за цыі Ула дзі мір НІ КІ ЦІН, 

на мес нік па эка но мі цы Ле а нід ГОР ДЗІЧ.

Сва і мі ўра джай ны мі план та цы я мі 
ААТ «Бе ла рус кія жу ра ві ны» аба вя за на пін скім ме лі я ра та рам.

Шэсць гек та раў зай мае са жал ка-ад стой нік, якую ме лі я ра та ры ства ры лі, 
каб ара шаць план та цыі ААТ «Бе ла рус кія жу ра ві ны».

Гэ ты фо та зды мак, 
зроб ле ны на ма ляў ні-
чай тэ ры то рыі на сос най 
стан цыі, дзе пра цуе ма-
шы ніст Ана толь КРЫШ-
ТАЛЬ, свед чыць пра тое, 
што пра віль на ар га ні за ва-
ная ме лі я ра цыя зу сім не 
шко дзіць мяс цо вай фаў не 
і фло ры. Гэ тыя мяс ці ны 
ўпа да ба лі для ся бе рэд кія 
птуш кі — чор ныя бус лы 
(іх уда ло ся раз гля дзець 
праз тэ ле аб' ек тыў).

Ёсць у спі сах па бу да ва на га і та кі не звы чай ны аб'-
ект — пад вес ны мост даў жы нёй больш за шэсць-
дзя сят мет раў. Ён злу чыў бе ра гі рэч кі Боб рык.

Леп шы эк ска ва тар шчык ПМК-60 Аляк сей АБ РАМ ЧУК 
пра цуе на тэх ні цы ай чын най вы твор час ці.

Ма ла ды эк ска ва тар шчык 
Вік тар МІ НІЧ і адзін 

з са мых во пыт ных пра ра баў 
Ан тон КУЗЬ МІЧ, які ад пра ца ваў 
у ме лі я ра цыі амаль 40 га доў.

Гід ра тэх ніч ныя аб' ек ты рыб га са «Па лес се» 
ўраж ва юць сва і мі маш та ба мі.

Сён ня тут кі піць пра ца, а праз ме сяц на гэ тых пло шчах бу дуць па са джа ны жу ра ві ны.

Пад хлеб най ні вай на глы бі ні амаль ча-
ты рох мет раў ме лі я ра та ры пра кла лі дзю кер 
— пад зем ны вод ны ка нал, які, між ін шым, 
пе ра ся ка ец ца з тра саю га за пра во да.

На п'е дэс та ле буль до зер 
Т-130 — на дзей ны па моч нік 
ме лі я ра та раў ся мі дзя ся тых 
га доў. Для га лоў на га тэх но-
ла га ААТ «Пінс квад буд» Ге-
на дзя Ан ці пен кі гэ та быў час 
яго пра цоў най ма ла до сці.

за кры тую так са ма па трэб на рэ кан стру я ваць. 
Наш за каз чык вы дае пра ект на-каш та рыс-
ную да ку мен та цыю на рэ кан струк цыю та кіх 
сіс тэм з за кры тым дрэ на жом. Яго па трэб на 
пра мыць, а ка лі гэ та не маг чы ма, то па клас ці 
но вы. Да за кры та га дрэ на жу мы ста вім ся з 
на леж най ува гай яшчэ і та му, што ён да зва-
ляе па вя ліч ваць ка э фі цы ент вы ка ры стан ня 
зя мель ных угод дзяў.

Да рэ чы, ад кры тую сет ку так са ма не тан на 
да гля даць. На кож ным ка наль чы ку па трэб на 
рэ гу ляр на аб кош ваць тра ву. Гэ та ро біц ца не 
ўсю ды і не рэ гу ляр на, і па чы на ец ца за рас-
тан не ка на лаў, у тым лі ку кус тоў ем. Ад сюль 
і са мая вя лі кая крыў да ме лі я ра та раў — на 
экс плу а та цыю акуль ту ра ных зя мель. Зда ец-
ца, усё зра бі лі — вы раў ня лі пло шчы, вы ка-
на лі аку рат ныя ка наль чы кі, роў ныя ад хо ны, 
па бу да ва лі гід ра тэх ніч ныя збу да ван ні, да ро-
гі... А праз тры га ды за е дзеш — і не па зна еш. 
На мес цы ка на лаў вы рас лі са праўд ныя ле-
са па ло сы, па лі па ды хо дзяць да іх упры тык, 
без тэх на ла гіч на га вод сту пу, урад лі вы пласт 
зям лі вы вет рыў ся, эра зі ра ваў ся, та му што 
па лі бяс кон ца апра цоў ва юць і за мест тра вы, 
як пра ду гле джа на пра ек там, са дзяць буль-
бу. Да на шай па лес кай 
зям лі цы па трэб на ад-
но сіц ца вель мі асця-
рож на і не да пус каць 
не пра ект на га яе вы ка-
ры стан ня. У пра ек це 
ўсё пра пі са на: гэ тыя 
пло шчы ма еш пра ва 
вы ка рыс тоў ваць пад 
пра па шныя куль ту ры, а 
вось гэ тыя — ні ў якім 
ра зе, толь кі тра ва, се-
на кос аль бо ў гор шым 
вы пад ку па ша. Але пе-
ра вор ваць нель га, што 
на ват уча раш ня му вы-
пуск ні ку аг ра на міч на га 
фа куль тэ та зра зу ме ла. 
І ў ак це пе ра да чы зем-
ляў у экс плу а та цыю 
ўсё кан крэт на пра пі са-
на, на ват на ма ля ва на 
. На гэ та не звяр та юць 
ува гі, а за тым у вы-
вет ры ван ні ўрад лі ва га 
плас та (а гэ та ж тар-
фя ні кі, не чар на зём), 
у з'яў лен ні пыль ных 
бур не за слу жа на ві на-
ва цяць нас, ме лі я ра-
та раў.

Праў да, шэ раг пе-
ра да вых гас па да рак 
(та му яны і пе ра да выя) 
ме лі я ра цый ныя ка на-
лы, да ро гі і збу да ван-
ні, якія зна хо дзяц ца на 
іх ба лан се, экс плу а ту-
юць у цэ лым пра віль на 
і да гля да юць рэ гу ляр на. У Сто лін скім ра ё не 
мож на на зваць СВК «Фя дор скі», у Пін скім 
— СВК «Ла па ці на» і ААТ «Па ра хон скі», ААТ 
«По ча па ва»... За апош нія пяць-сем га доў 
зру хі да леп ша га ў гэ тым сэн се ёсць, але 
ха це ла ся б боль ша га. Гро шы ў ме лі я ра цыю 
ўклад ва юц ца вя лі кія, і ад да ча па він на быць 
поў ная.

Су куп насць праб лем, што на за па сі лі ся 
ў эка но мі цы, пры му шае шу каць но выя кры-
ні цы фі нан са ван ня ме лі я ра цый ных ра бот. 
Едзем у Ма гі лёў скую воб ласць, дзе да па-

ма га ем Го рац ка му ра ё ну рых та вац ца да да-
жы нак. За раз пе ра кід ва ем ту ды да дат ко вую 
тэх ні ку. У Асі по віц кім ра ё не ўдзель ні ча ем 
у бу даў ніц тве аў та ма гіст ра лі Мінск-Го мель. 
Нам да ру ча ны са мы, ві даць, скла да ны на 
ўсёй тра се ўчас так у пой ме ра кі Свіс лач, 
да вя дзец ца зай мац ца вы тар фоў кай грун та 
на вя лі кай глы бі ні і за ме най яго мі не раль ным 
грун там. Едзем у Гро дзен скую воб ласць... 
Удзель ні ча ем у тэн да рах на вы ка нан не са-
мых раз на стай ных ра бот па ўсёй рэс пуб-
лі цы — з улі кам на шай спе цы фі кі. Дзя куй 
да рож ні кам воб лас ці, якія за пра ша юць нас 
па пра ца ваць на сва ёй «дзя лян цы», а так-
са ма ар га ні за цы ям жыл лё ва-ка му наль най 
і ляс ной гас па дар кі, упраў лен ням ка пі таль-
на га бу даў ніц тва рай вы кан ка маў.

Іс тот ную пад трым ку струк тур ным пад раз-
дзя лен ням трэс та на мес цах ака за лі так са-
ма «Го мель транс наф та «Друж ба», пра па на-
ваў шы аб' ек ты бу даў ніц тва і рэ кан струк цыі 
ахоў ных і во да пра вод ных збу да ван няў на 
тра се наф та пра во да Ма зыр-Брэст; а та ка ма 
«Бел транс газ», Дзяр жаў ны па гра ніч ны ка мі-
тэт РБ, Сло нім скі во да ка нал, прад пры ем ства 
«Лу койл», раз мяс ціў шы ў нас свае за ка зы. 
Мы ўдзяч ны сва ім парт нё рам і ні ў якім ра зе 
іх не пад вя дзём.

Мо ладзь на «Хі та чы» 
слу хае му зы ку

Рас каз вае га лоў ны ін жы нер ААТ Аляк-
сандр КУЗЬ МІЧ:

— Для па спя хо-
ва га вы ка нан ня вы-
твор чых пра грам не 
абы сці ся без па ста-
ян най ма дэр ні за цыі 
асноў ных вы твор чых 
фон даў. За 2005-
2011 га ды на мі на кі-
ра ва на ін вес ты цый 
у асноў ны ка пі тал 
на агуль ную су му 38 
міль яр даў руб лёў — 
пе ра важ на за кошт 
улас ных срод каў, на 
ўмо вах лі зін га і мэ та-
ва га крэ ды ту на зва-
рот най асно ве.

У пер шую чар гу 
імк нём ся аб наў ляць 

парк эк ска ва та раў — на бы лі іх за гэ ты час 
ка ля 50 адзі нак, у тым лі ку ка ля са ра ка — 
ай чын ных. Іх вы пус кае эк ска ва тар ны за вод 
у Ко ха на ве, што на Ві цеб шчы не, — гэ та доб-
рая эфек тыў ная тэх ні ка.

У пар ку на шых ме ха ніз маў да ба ві ла ся 11 
энер га на сы ча ных трак та роў, не каль кі буль-
до зе раў, а так са ма ка ля паў сот ні пе ра соў-
ных на сос ных стан цый, ды зель-ва ку ум ных 
уста но вак, па груз чы каў, са ма ход ных кат коў, 
аў та кра наў, аў та грэй да раў і ін шай тэх ні кі.

Вось і за апош нія два ме ся цы на бы лі 
эк ска ва тар «Хі та чы», буль до зер «Чэт ра» і 
«ДТшку» — усе яны пра цу юць у ка ман дзі-
роў ках.

Тым не менш, ма шын і ме ха ніз маў пад 
тую пра гра му, якую агу чыў кі раў нік дзяр жа-
вы, яў на не да стат ко ва, і нам, каб яе вы ка-
наць, па трэб на сур' ёз на пе ра асна шчац ца 
да лей. Тэх ні ка на ша доб ра-та кі па пра ца ва ла 
на аб' ек тах ме лі я ра цыі Па лес ся, вы ні кі гэ тай 
пра цы ві даць ня ўзбро е ным во кам, і па трэб на 
аб наў лен не. Яшчэ і та му, што вар та ства-
раць на леж ныя ўмо вы пра цы для ме ха ні за-
та раў. У тым жа «Хі та чы» — кан ды цы я нер, 
шу ма і за ля цыя, кі ра ваць да па ма гае элект ро-
ні ка. На ша мо ладзь пра цуе і слу хае му зы ку: 
у ка бі не ста іць маг ні то ла. Так што ўзя лі курс 
на тэх ніч нае пе ра асна шчэн не, хоць гэ та і не 
лёг ка чыс та фі нан са ва.

Да ем га ран тыю 
на пяць га доў

Раз мо ву пад трым лі вае га лоў ны тэх но лаг 
Ге надзь АН ЦІ ПЕН КА:

— У га лі не ме лі я ра цыі мы бы лі ка лі не 
са мы мі пер шы мі, то ў лі ку пер шых, хто яшчэ 
ў 2007 го дзе сіс тэ ма ты за ваў ра бо ту па за-

бес пя чэн ні якас ці пра цы і па слуг на асно ве 
між на род ных стан дар таў. Сіс тэ му ме недж-
мен ту якас ці рас пра ца ва лі ўлас ны мі сі ла мі, 
дак лад на пад свае па трэ бы і з улі кам на шай 
спе цы фі кі. Яна ўклю чае ў ся бе кі раў ніц тва 
па якас ці і двац цаць на шых унут ра ных стан-
дар таў, якія ахоп лі ва юць усе ві ды дзей нас ці, 
па чы на ю чы ад бу даў ні ча-ман таж ных ра бот. 
А так са ма кі ра ван не да ку мен та а ба ро там, 
ма ні то рын гам і гэ так да лей. Рас пі са ны ўсе 
ві ды кант ро лю — аб ста ля ван ня, ра мон ту 
тэх ні кі, якас ці ра бот... У кож ным ПМК ёсць 
тэх но лаг, ад каз ны за ўка ра нен не і функ цы я-
на ван не сіс тэ мы. Ён пра во дзіць аў ды тар скія 
пра вер кі ў фі лі яе, вы яў ляе не ад па вед нас ці, 
вя дзе ўсю да ку мен та цыю. Ле тась бы ло зной-
дзе на 286 не ад па вед нас цяў, 282 з іх згод на 
з за га дам па та ва рыст ве ўхі ле ны.

Сіс тэ ма ад па вя дае СТБ ІSО 9001-2009, 
што па цвяр джа ец ца ад па вед ным сер ты фі ка-
там Дзярж стан дар ту РБ. Яе на яў насць дае 
пэў ныя пе ра ва гі пры вя дзен ні пе ра га во раў 
на атры ман не за ка заў.

Ка лі па глы біц ца ў ней кія дэ та лі, то на 
аб' ек тах пра во дзіц ца ан ке та ван не (за паў-
ня ец ца ан ке та за да во ле нас ці спа жыў ца), 
пад час яко га вы яў ля юц ца па жа дан ні за каз-
чы ка, і яны аба вяз ко ва ўліч ва юц ца. І тут жа, 
у ан ке це, за каз чык вы стаў ляе сваю ад зна ку 
за да во ле нас ці. Мо жам ра зам з ва мі па гар-
таць вось гэ тыя ан ке ты. Аб' ект «Ра кіт нае» 
ў СВК «Два рэц» Лу ні нец ка га ра ё на: якасць 
— «вы дат на», уза е ма дзе ян не з за каз чы кам 
— «вы дат на», ін шыя па каз чы кі — так са ма . 

Аб' ект «Ма роч на» у СВК «Глін каў скі» Сто-
лін ска га ра ё на — усе ад зна кі «вы дат на». 
Тры га ды за пар ад зна ка за да во ле нас ці вы-
шэй шая, чым мы пла ну ем у біз нэс-пла не. 
На ра кан няў на на шу ра бо ту не бы ло.

Да во лі ад ла джа ная сіс тэ ма вы твор ча га 
кант ро лю з бо ку май строў, пра ра баў, ін жы-
нер на-тэх ніч ных ра бот ні каў ра зам з сіс тэ май 
ме недж мен ту якас ці да зво лі лі больш чым 
удвая па вя лі чыць тэр мін на шай га ран тыі на 
ра бо ты, якія вы кон ва юц ца. Ка лі ра ней мы 
да ва лі га ран тыю на два га ды, то за раз — 
на пяць.

Ме лі я ра цыя — 
спра ва дзяр жаў ная
Вы ні кі ка лек тыў най гу тар кі пад вёў ге не-

раль ны ды рэк тар Ле а нід КА РОЛЬ:
— Ка лі ўспом ніць даў ні ну, то пін скія ба-

ло ты заў сё ды пры цяг ва лі да ся бе ўва гу як 
рэ зерв зя мель ных угод дзяў, на дзей на сха ва-
ны пры ро дай пад ва ду. У акуль тур ван не па-
лес кіх зя мель не ка лі ўклад ва лі срод кі маг нат 
Агін скі і гра мад скі дзе яч Бут ры мо віч, а буй-
ныя ме лі я ра тыў ныя ра бо ты тут упер шы ню 
пра фі нан са ваў урад цар скай Ра сіі.

Пры ха ва ныя пад ва дой ты ся чы гек-
та раў ме лі я ра та ры, што на зы ва ец ца, да-
ста лі і яшчэ ра ней уклю чы лі ў гас па дар чы 
аба рот. На ме лі я ра ва ных зем лях вы рас лі 
сот ні буй ных саў га саў. Мож на пры во дзіць 
мно гія пры кла ды эфек тыў на га гас па да ран-
ня. На прык лад, мы га на рым ся тым, што на 
ме лі я ра ва ных зем лях вы рас та кі гі гант аг-
ра пра мыс ло ва га комп лек су, як ад кры тае 
ак цы я нер нае та ва рыст ва «Па ра хон скі», 
які ўжо за раз стаў са праўд най фаб ры кай 
ма ла ка і мя са. По бач па спя хо ва пра цу юць 
ААТ «Бе ла рус кія жу ра ві ны» і «По ча па ва». 
Га на рым ся та кі мі аб' ек та мі, як ме лі я ра тыў-
ная сіс тэ ма «Ра кіт нае» ў Лу ні нец кім ра ё не, 
там жа — сіс тэ ма «Ча ра ба саў ская». Пе ра-
ліч ваць мож на доў га.

За раз па стаў ле на за да ча яшчэ больш 
эфек тыў на га вы ка ры стан ня на цы я наль на га 
ба гац ця — ме лі я ра ва на га гек та ра. Мы пра-
цу ем у гэ тым кі рун ку ў поў най ад па вед нас ці 
з дзяр жаў ны мі пра гра ма мі па за ха ван ню і 
вы ка ры стан ню ме лі я ра ва ных зем ляў, са цы-
яль на-эка на міч на му раз віц цю і комп лекс-
на му вы ка ры стан ню пры род ных рэ сур саў 
Пры пяц ка га Па лес ся, а так са ма з ін жы нер-
ны мі во да гас па дар чы мі ме ра пры ем ства мі па 
аба ро не на се ле ных пунк таў і сель ска гас па-
дар чых зем ляў ад па во дак. Дзя ку ю чы ча му 
ўдзель ная ва га ме лі я ра цый ных ра бот у вы-
твор чай пра гра ме прад пры ем ства скла дае 
ў апош нія га ды ад 40 да 60 пра цэн таў. Тым 

не менш раз мо ва ідзе аб больш энер гіч ным 
вы ка нан ні гэ тых трох пра грам.

Сё ле та па трэб на здаць у экс плу а та цыю 
ка ля двух дзя сят каў бу доў ляў — а гэ та ка ля 
трох ты сяч гек та раў рэ кан стру я ва ных ме лі я-
ра ва ных зем ляў з тэх на ла гіч ны мі аб' ек та мі, 
а так са ма ка ля двац ца ці кі ла мет раў за га ра-
джаль ных дам баў і тры асуш валь ныя пом-
па выя стан цыі. Па пра гра ме бу ду ча га го да 
пра цу ем на во да за бо ры «Пад гор ная да ча» 
і ін шых аб' ек тах.

У нас шмат век тар ная вы твор часць. Ма ем 
сем фі лі ялаў — не каль кі ПМК, раз ме шча ных 
у Пін скім, Лу ні нец кім, Іва наў скім і Сто лін скім 
ра ё нах, у г.п. Це ле ха ны, а так са ма до след-
ны рыб гас «Лах ва», улас ны за вод жа ле за-
бе тон ных вы ра баў і ЦРМ — цэнт раль ныя 
ра монт ныя май стэр ні 
з аў та пар кам (ка ля 
30 са ма зва лаў). ЦРМ 
доб ра ах вот на пры ня-
лі на ся бе аба вяз кі бу-
даў ні коў і цу доў на з імі 
спраў ля юц ца. Уз вод-
зяць жы вё ла га доў чыя 
фер мы, выш кі для ма-
біль ных апе ра та раў, 
на ват аў та за праў кі. А 
яшчэ бу ду ем жыл лё. 
Ва ўсіх ра ё нах, дзе 
мы пра цу ем, уз во дзі лі 
прэ зі дэнц кія до мі кі.

На ла джа на цес-
нае ўза е ма дзе ян не з 
мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды. Рай вы кан ка-
мы Пін ска га, Сто лін-
ска га, Лу ні нец ка га, 
ды і ін шых ра ё наў, у 
сва ёй паў ся дзён най 
ра бо це ўдзя ля юць на-

леж ную ўва гу праб ле мам эфек тыў на га гас-
па да ран ня на асу ша ных зем лях. Ад чу валь на 
да па ма гае пра ца ваць і пад трым лі вае на шы 
па чы нан ні Дзяр жаў нае вы твор чае аб' яд нан-
не «Бел ме лі я вад гас» — на ша вы шэй ста я чая 
ар га ні за цыя. Важ на, што раз лі кі за вы ка на-
ныя ра бо ты яны ажыц цяў ля юць у тэр мі ны, 
пра ду гле джа ныя за клю ча ны мі кант рак та мі. 
Ней кіх зры ваў у фі нан са ван ні не да пус ка-
юць, пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цы яй 
за бяс печ ва юць, як пра ві ла, свое ча со ва. Тым 
больш, што пра ект ны ін сты тут па праб ле мах 
ме лі я ра цыі «Па лес се гіп ра вад гас» зна хо дзіц-
ца ў Пін ску. Гэ та на шы су се дзі і дзе ла выя 
парт нё ры.

Без умоў на, скла да на пра ца ваць ва ўмо-
вах, ка лі для аб наў лен ня асноў ных фон даў 
(у пры ват нас ці, для аб наў лен ня пар ку ма-
шын і ме ха ніз маў) да во дзіц ца браць буй ныя 
крэ ды ты пад да во лі вы со кія пра цэн ты. Бо 
за каз чы кі — я маю на ўва зе СВК — не мо-
гуць свое ча со ва раз лі чыц ца за вы ка на ныя 
аб' ёмы, і дэ бі тор ская за па зы ча насць «вя жа» 
ру кі. Тым не менш, па каз чык рэн та бель нас ці 
ад рэа лі за цыі ў нас да во лі вы со кі — пяць 
пра цэн таў. І амаль два міль яр ды руб лёў 
чыс та га пры быт ку — так са ма цу доў ны вы-
нік. (Ін шая спра ва, што за роб ле ныя срод кі 
«з'я да юць» пра цэн ты за крэ ды ты, але без 
крэ ды таў за раз ні як нель га.)

Ка лі да лей га ва рыць пра вы ні кі ра бо ты, 
то аб' ём пад рад ных ра бот і па слуг у сён-
няш ніх цэ нах ле тась уз рос у па раў на нні з 
2006 го дам з двац ца ці двух да дзе вя нос та 
міль яр даў з ліш кам, пра дук цый насць пра цы 
па вя лі чы ла ся больш чым у тры ра зы, пад во-
іў ся пры бы так на ад на го пра цу ю ча га.

Ле тась да нас да лу чы лі ад ста ю чы рыб гас 
«Лах ва» Лу ні нец ка га ра ё на. На мо мант да-
лу чэн ня ў іх бы ло 500 міль ё наў руб лёў страт. 
Мы ўкла лі ў рыб гас два з па ло вай міль яр ды 
ўлас ных срод каў, па мя ня лі там кі раў ніц тва. 
Яны па ча лі ак тыў на ганд ля ваць, ва зіць ры бу 
ў Мінск, ад кры лі там свае ганд лё выя кроп кі. 
За раз дзя ку ю чы пры ня тым ме рам з па чат ку 
го да і па кра са вік уключ на ма ем 172 міль ё ны 
чыс та га пры быт ку па рыб га се.

Шу ка ем но выя аб' ёмы ра бо ты, пра што 
га ва рыў стар шы ня на гля даль на га са ве та. 
За апош нія два дні знай шлі аб' ёмы не дзе 
на дзе сяць міль яр даў.

Ня даў на ў скла дзе ра бо чай гру пы ды-
рэк та раў род нас ных ар га ні за цый ез дзіў у 
Ка лі нінг рад скую воб ласць па за пра шэн ні 
яе кі раў ніц тва. Мэ та — азна ё міц ца з ра бо-
тай ка лег і з перс пек ты ва мі ме лі я ра цыі. У іх 
сё ле та пры ня та фе дэ раль ная пра гра ма на 
2013-2017 га ды, пад якую вы дзе ле ны знач-
ныя срод кі, да трох трыль ё наў (у бе ла рус-

кіх руб лях). Мы аб' еха-
лі ўсю Ка лі нінг рад скую 
воб ласць, агле дзе лі 
ме лі я ра цый ныя сіс тэ-
мы, на сос ныя стан цыі 

і ін шыя аб' ек ты, па зна ё мі лі ся з іх аб слу-
гоў ван нем. Прай шлі ра бо чыя су стрэ чы на 
ўзроў ні гу бер на та ра і мі ніст ра, які ку ры руе 
гэ тую гру пу пы тан няў. Ра бо ты там не па ча ты 
край, яны за пра сі лі нас паў дзель ні чаць і па-
він ны пры ехаць на Брэст чы ну па ста ноў чы 
во пыт. Знач ныя аб' ёмы ра бот ад кры ва юц ца 
там не толь кі для нас, але і для ін шых спе цы-
я лі за ва ных ар га ні за цый Бе ла ру сі, і па він ны 
быць пра яў ле ны за ці каў ле насць і пад трым ка 
з бо ку на шых афі цый ных струк тур.

Ка лек ты вы на шых фі лі ялаў пра цу юць 
доб ра сум лен на, што да ло нам пра ва на-
пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та звяр нуц ца 
ў вы шэй ста я чую ар га ні за цыю з ха дай ніц-
твам аб уз на га ро джан ні на груд ным зна кам 

«Га на ро вы ме лі я ра тар» шэ ра гу на шых су-
пра цоў ні каў. На за ву іх ім ёны. Гэ та на чаль-
нік вы твор ча-тэх ніч на га ад дзе ла ПМК-58 
Ана толь Не лі па вец, май стар ПМК-59 Мі ка-
лай Яка вец, ма шы ніст эк ска ва та ра ПМК-60 
Аляк сей Аб рам чук, ма шы ніст эк ска ва та ра 
ПМК-61 Ві таль На ву ма вец, май стар цэнт-
раль най ра монт най май стэр ні Ула дзі мір Кац-
ко і ма шы ніст эк ска ва та ра ПМК-62 Ва сіль 
Дзя ні шчыч, на чаль нік вы твор ча-тэх ніч на га 
ад дзе ла трэс та Ва сіль Зуб ко..

Ха чу па дзя ка ваць і ім і ўся му ка лек ты ву 
за ста ран не, за ўмен не ў не вель мі спры-
яль ных па ля вых умо вах да бі вац ца не бла гіх 
вы ні каў. Жа даю па больш за ка заў, каб мож на 
бы ло раз вяр нуц ца на ўсю моц і пра дэ ман-
стра ваць яшчэ больш вы со ка эфек тыў ную і 
якас ную ра бо ту. А га лоў нае — моц на га зда-
роўя, та ды пра ца бу дзе ра да ваць і лю бая 
спра ва за ла дзіц ца.

На шы він ша ван ні і са мыя доб рыя па жа-
дан ні ка ле гам-ме лі я ра та рам Бе ла ру сі. Шчы-
ра зы чым, каб паў сюд на ў ва шых ка лек ты вах 
бру і ла паў на вар тас нае вы твор чае жыц цё, 
якое пры но сі ла б толь кі за да валь нен не.

Рэ пар таж з ко лаў
Ве да ю чы, якім бы ло бе ла рус кае ба ло та, 

тым больш — па лес кая дрыг ва, па куль сю ды 
не прый шлі ме лі я ра та ры, доб ра ра зу ме еш, 
коль кі цяж кай люд ской пра цы ста іць вось за 
гэ ты мі раў нют кі мі, да гле джа ны мі па ля мі ад 
га ры зон ту да га ры зон ту, зе ля не ю чы мі тра-
ва мі і азі мі най, за са джа ны мі жоў та га ло вым 
рап сам ці ад ве дзе ны мі пад куль тур ную па шу. 
А ад не ба краю да не ба краю — строй ная сіс-
тэ ма ка на лаў і гід ра тэх ніч ных збу да ван няў.

Наш гід, га лоў ны ін жы нер ак цы я нер на га 
та ва рыст ва Аляк сандр Кузь міч, з акна аў та-
ма бі ля не пе ра стае звяр таць на шу ува гу на 
ру кат вор нае ха раст во:

— Вось гэ та — наш мі ну ла год ні аб' ект. 
Зда лі яго з вы со кай ад зна кай. А вось тут, у 
СВК «Па ча па ва», мы пра ца ва лі знач на ра-
ней. Ме лі я ра ва ныя зем лі ў іх — у пой ме ра кі 
Ясель да, спат рэ бі ла ся бу да ваць да дат ко ва 
на сос ную стан цыю. І ўсё бы ло гус та за рос-
шае кус тар ні ка мі. Звя лі драў нін на-кус тар ні-
ка вую рас лін насць па ка на лах-асу шаль ні ках, 
вы ка на лі рэ кан струк цыю дам бы, пра вя лі да-
ро гу, каб мож на бы ло вы во зіць сель ска гас-
па дар чую пра дук цыю.

Ра зам з СВК пры вя лі ў па ра дак па лі на 
пло шчы больш чым 500 гек та раў — пе ра-
ара лі і пра дыс ка ва лі верх ні пласт, вы раў ня лі 
пло шчы, і за раз тут куль тур ная па ша. Пад 
се на кос і па шу яны за ня лі і бы лыя тар фя-

ні кі. Гэ та та кая тэн дэн цыя: гас па дар кі рэ гі ё-
на бя руць курс на раз віц цё жы вё ла га доў лі, 
бо ёсць маг чы масць на рошч ваць кар ма вую 
ба зу.

Вы кон ва ем аг ра ме лі я ра тыў ныя ме ра-
пры ем ствы ў Асне жы цах, — пра цяг вае Аляк-
сандр Ада ма віч. — Адзін з на шых фі лі ялаў 
уз во дзіць там так са ма сі лас ныя ямы і пра цуе 
на ма лоч на-та вар ных фер мах. На шы лю дзі 
— на ўсе ру кі май стры.

І вось гэ тая асу шаль ная сіс тэ ма — а яны 
на Па лес сі ў асноў ны поль дар ныя — вы-
ка на на на шы мі бры га да мі... А за раз мы з 
ва мі на тэ ры то рыі ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Бе ла рус кія жу ра ві ны», гас па дар ка з 1985 
го да на акуль ту ра ных зем лях на ла дзі ла вы-
твор часць пра дук цыі, якая на ват у Еў ро пе 
ра зы хо дзіц ца «на ўра». Пры чым не толь кі 
буй на плод ных жу ра він, але ў апош ні час 
яшчэ і вы са ка рос лых бу я коў (га лу бі кі) — уся 
гэ та пра дук цыя мае агуль на пры зна ныя ле-
ка выя ўлас ці вас ці. Да рэ чы, кож ны куст дае 
3-5 кі ла гра маў ягад.

...Спа чат ку га лоў ны аг ра ном гас па дар-
кі Аляк сандр Буд нік на жу ра ві на вых план-
та цы ях, за тым яе ды рэк тар Ва сіль Ля гус кі 
па дзя лі лі ся пла на мі да лей ша га па шы рэн ня 
план та цый, якія слу жаць 30-40 га доў (а пры 
на леж ным до гля дзе — і да 50-ці), і ска за лі 
цёп лыя сло вы ў ад рас ме лі я ра та раў, без якіх 
не бы ло б ні гэ тай пры га жос ці (гл. здым кі), 
ні доб рай сла вы бе ла рус кай яга ды за ме-
жа мі кра і ны. Каб даць жу ра ві нам мак са мум 
віль га ці, як гэ та бы вае на на ту раль ных ба-
ло тах, ме лі я ра та ры вы ка на лі якас ную рэ кан-
струк цыю чэ каў і ара шаль най сіс тэ мы — па 
да во лі скла да най тэх на ло гіі, што да зва ляе 
гас па дар цы ін тэн сіў на пра ца ваць.

Та кая ж сіс тэ ма чэ каў, ка на лаў, дам баў, 
труб для па ста ян на га ара шэн ня дзей ні чае і 
на па лях для вы рошч ван ня бу я коў.

— Дзя ку ю чы ме лі я ра та рам гэ та — са мая 
буй ная ў Еў ро пе план та цыя. Да во лі па тра-
ба валь ная вы твор часць па спя хо ва функ цы-
я нуе, — пад крэс ліў ды рэк тар.

Кі раў нік гас па дар кі з асаб лі вай цеп-
лы нёй вы ка заў ся ў ад рас па ста ян на га, 
мож на ска заць, прад стаў ні ка ак цы я-
нер на га та ва рыст ва «Пінс квод буд» у 
«Бе ла рус кіх жу ра ві нах» Ада ма Анд-
рэ е ві ча Кузь мі ча, які хут ка ад зна чыць 
40-год дзе сва ёй пра цы ў ме лі я ра цыі.

...Рыб гас «Па лес се» пін скія ме лі-
я ра та ры па бу да ва лі яшчэ ў 70-я га-
ды, але ра бо та для іх зна хо дзіц ца тут 
і за раз. Гас па дар ка — ма ла ска заць 
вя лі кая, яна ве лі зар ная, шмат лі кія 
буй ныя са жал кі-рыб ні кі ра зам па кі да-
юць ура жан не дру гой На ра чы, ні як не 
менш. Ёсць ся род іх са жал кі не рас-
та выя, ма тач ныя, вы гуль ныя — тут 
свая іе рар хія. Ва ду ў іх з Па госц ка га 
ва да схо ві шча ка ча юць на сос ныя стан-
цыі праз ма гіст раль ныя і па да ючыя 
ка на лы, асна шча ныя дам ба мі, шлю за-
мі і пла ці на мі. Не менш гран ды ёз ныя 
во да вы пуск ныя збу да ван ні, а так са ма 
ры баз бор ныя ка на лы, зі ма ва лыя пру-
ды. Плюс ін ку ба цый ныя па бу до вы, цэх 
па пе ра пра цоў цы ры бы... Сур' ёз ная 
гас па дар ка, і наш гід шчы ра га на рыц-
ца, што ка лек тыў «Пінс квод бу да» мае 
да чы нен не да яе з'яў лен ня і дзей нас-
ці.

Не каль кі ра зоў мы пе ра ся ка лі зе-
ля не ю чыя па лет кі ак цы я нер на га та-
ва рыст ва «Па ра хон скае». На наш по-
гляд, гэ та ўзор ная гас па дар ка — ра зам 
з ме лі я ра та ра мі ААТ «Пінс квод бу да» 
яе пра цаў ні кі пры вя лі свае па лет кі ў 
та кі стан, што імі не грэх лю ба вац ца. 
Асаб лі выя ак цэн ты гас па дар чай кем-
лі вас ці, увіш нас ці, прад пры маль нас ці 
пры ўно сяць шмат лі кія буй ныя жы вё-
ла га доў чыя комп лек сы — уся го больш 
за дзя ся так, і кож ны з іх па бу да ва ны 

ці да бу доў ва ец ца не менш чым на 10 ты сяч 
га лоў жы вё лы. На ме лі я ра ва ных зем лях са-
праў ды з'я ві ла ся фаб ры ка мя са.

Па лет кі СВК «На вад вор скае-Аг ра», за-
се я ныя рап сам, ін шы мі куль ту ра мі, так са ма 
па цвер дзі лі агуль ную для Пін шчы ны тэн дэн-
цыю гас па да рыць на ме лі я ра ва ных зем лях 
уме ла. Са мі ме лі я ра та ры пры зна юц ца, што 
гэ та грэе ім ду шу на ват лепш за лю бую па-
хва лу.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ, Воль га ГЕ ЦЭ ВІЧ

і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та).
Ад рэ дак цыі.
Твор чая бры га да шчы ра дзя куе на мес-

ні ку ге не раль на га ды рэк та ра па эка но мі цы 
Ле а ні ду Гор дзі чу за да па мо гу ў пад рых тоў цы 
ма тэ ры я лу. 
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